AJUNTAMENT
DE MONTFERRI
BASES QUE REGIRÁN EL I CONCURS DE FOTOGRAFIA DE MONTFERRI 2019

 Participants: Qualsevol persona, aficionada o amateur, que visqui o visiti
Montferri i el seu terme.
 Temàtica: La temàtica de les fotografies està descrita a les categories.
 Termini de presentació: Comença el 3 d’agost i finalitza el dia 19 d’agost.
 Participació en el concurs: Cada concursant pot presentar un màxim de 3
fotografies en cada categoria, que poden formar una sèrie o col·lecció.

ADMISSIÓ DE L’OBRA
Les fotografies han de ser inèdites i originals, en blanc i negre o color, i els concursants
n’han de posseir els drets de propietat intel·lectual.
En les fotografies en què apareguin persones recognoscibles i/o menors, l’organització
es reserva el dret a demanar un document firmat per les esmentades persones i/o els
seus representants legals, en què autoritzin l’ús de la seva imatge, que el concursant
haurà de presentar si així se li demana.
L’organització es reserva el dret d’excloure del concurs fotografies presentades en els
casos següents:
 Quan les fotografies poguessin resultar de mal gust o ofensives pel seu
contingut.
 Quan no tinguin la temàtica proposada (original, paisatge de Montferri i
divertida).

PRESENTACIÓ DE LES OBRES
Les imatges es presentaran en format digital JPG.
Les fotografies es presentaran mitjançant correu electrònic a l’ajuntament
aj.montferri@altanet.org on haureu de posar les vostres dades personals: nom,
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cognoms, i la categoria on voleu participar. A més, a l’assumpte del correu caldrà que
especifiqueu el nom del concurs al qual us presenteu.

CATEGORIES I PREMIS FOTOGRAFIA
 GRUP DE 10 A 18 ANYS
 GRUP DE 19 ANYS i +
Les categories seran les següents:


Fotografia més original



Millor fotografia d’un paisatge de Montferri



Fotografia més divertida

PREMIS
Els premis consistiran en una bossa de llaminadures, la fotografia guanyadora impresa
amb un marc i el sorteig (entre les tres millors fotografies de la categoria “Millor
Paisatge de Montferri”) per a ser la imatge del calendari anual 2020 que realitzarà
l’Ajuntament.
Per optar al premi sorteig per a ser la imatge del calendari anual 2020 cal que en les
fotografies no hi apareguin persones.

JURAT
El jurat serà escollit per la Regidoria de Joventut i Educació i s’anunciarà la seva
composició a la pàgina web de l’Ajuntament de Montferri .

VEREDICTE
Els guanyadors s’anunciaran durant la Festa Major (el sopar de diumenge).
DRETS DE LA PROPIETAT
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Els drets d’ús, difusió, distribució, exhibició, comunicació pública, divulgació i
reproducció de les obres premiades quedaran cedits a l’Ajuntament de Montferri.

EXPOSICIÓ
Totes les fotografies que participin es penjaran tant a la web com a l’Instagram de
Montferri.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs implica l’acceptació de totes i cadascuna de les bases
del concurs i de la decisió inapel·lable del jurat. Qualsevol dubte o consulta la podeu
dirigir a: aj.montferri@altanet.org

